Instytut Tradycji Rzeczpospolitej
we współpracy z polskimi i greckimi organizacjami
i instytucjami partnerskimi
zaprasza
Nauczycieli, Wychowawców i Młodzież
do Grecji na Riwierę Olimpijską
w terminie:
czerwiec 2019 r.
w ramach programu edukacyjnego
„Polskie Dziedzictwo Narodowe w Unii Europejskiej”
Turnus obejmuje 10 dni w tym: siedem noclegów w Grecji,
tzn. osiem dni w Grecji.
Całkowita odpłatność ponoszona przez Ucznia wynosi:

Liczba miejsc ograniczona!
O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem
W roku 2019 mogą ulec korekcie w zależności od kursu Euro i ceny transportu.
Każdy uczestnik powinien posiadać paszport lub dowód osobisty.

Ramowy Program Pobytu w Grecji „Polska i Grecja w Unii Europejskiej – wspólna tradycja i
przyszłość”
1. DZIEŃ – Wyjazd z uzgodnionego miejsca na terenie kraju.
2. DZIEŃ – Przejazd przez Słowację, Węgry, Serbię, Macedonię do Grecji Przyjazd do Leptokarii w zależności od sytuacji na granicy –
planowany ok. godz.16.00,
3. DZIEŃ – Śniadanie – szwedzki bufet


wspólny spacer po Leptokarii oraz wizyta w miasteczku Litochoro, bezpośrednie spotkania z Grekami, /1 godz. lekcyjna/



PIKNIK obiadowy na OLIMPIE – lunchpakety , zajęcia sportowo rekreacyjne na plaży – /2 godz. lekcyjne/



warsztaty mitologia grecka źródło współczesnych zachowań grup etnicznych, miejscowych obyczajów i lokalnej architektury:
wyprawa na OLIMP, /serce mitologicznej Grecji/ - Olimp z widokiem na Koronę Zeusa i mitologiczny Wąwóz Enipea, związany
z kultem bogini Afrodyty – /2 godz. lekcyjne/ OBIADOKOLACJA

4. DZIEŃ – Śniadanie – szwedzki bufet


warsztaty w pracowni artystycznej zajmującej się malowaniem (pisaniem) Świętych Obrazów Prawosławia Ikon oraz historia
i kultura greckiego prawosławia na bazie ruchu monastycznego w Wielkim Meteorze /2 godz. lekcyjne/



warsztaty w sferze tożsamości narodowej i kulturowej oraz przezwyciężania barier, stereotypów i uprzedzeń zakorze nionych
w mentalności i kulturze - /1 godz. lekcyjna/ – Wizyta w Wiszących Klasztorach



PIKNIK obiadowy – lunchpakety w Meteorach

Meteory (23 EURO)

zajęcia sportowo rekreacyjne – /2 godz. lekcyjne/ Dolina Meteory – powrót

do hotelu - OBIADOKOLACJA
5. DZIEŃ – Śniadanie – szwedzki bufet


warsztaty w sferze tożsamości narodowej i kulturowej oraz przezwyciężania barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych w
mentalności i kulturze: śladami św. Pawła – chrześcijaństwo greckie w pierwszych wiekach nowej ery oraz konkurs
wiedzy patriotycznej - /1 godz. lekcyjna/ Wariantowo do wyboru przez grupę Zwiedzanie DION – stolicy
Aleksandra Macedońskiego 15 EURO) lub Wyprawa do Salonik (23 EURO)



warsztaty w obszarze praw człowieka – przemiany w świadomości społecznej od starożytności do współczesności – od
niewolnictwa do demokracji - na bazie ruin starożytnego DION i Ołtarza Olimpijskiego lub ruin pałacu cesarskiego, Łuku
Galeriusza, Białej Wieży /1 godz. lekcyjna/ czas na posiłek LUNCHPAKETY



warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej: – tesalskie obyczaje regionalne, bezpośrednie spotkania z Grekami, wizyta
w fascynującej starodawnej greckiej, górskiej wiosce Paleo Pantaleimonas /2 godz. lekcyjne/



zajęcia sportowo rekreacyjne – /2 godz. lekcyjne/ OBIADOKOLACJA

6. DZIEŃ – Śniadanie – szwedzki bufet


warsztaty w obszarze problematyki uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym i społecznym – na gruncie średniowiecznego
systemu wychowawczego w kulturze rycerskiej okresu wypraw krzyżowych /1 godz. lekcyjna/ - spacer plażą do Zamku
krzyżowców Platamonas z XIII w., PIKNIK obiadowy – lunchpakety



warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej: antyczne korzenie kultury polskiej - /2 godz. lekcyjne/ OBIADOKOLACJA



W godzinach wieczornych wyjazd do ATEN

(opłata 35 EURO)

7. DZIEŃ – Śniadanie – lunchpakety w ATENACH - NIEDZIELA,


warsztaty w sferze tożsamości narodowej i kulturowej oraz przezwyciężania barier, stereotypów i uprzedzeń zakorzenionych
w mentalności i kulturze: udział MSZY ŚW. W KATEDRZE RZYMSKO-KATOLICKIEJ w ATENACH z przedstawicielami
wielonarodowej i wielokulturowej wspólnoty katolickiej złożonej z Afrykanów, Azjatów i Europejczyków



warsztaty z zakresu edukacji międzykulturowej: Wizyta w KATEDRZE PRAWOSŁAWNEJ, na AREOPAGU oraz przy GROBIE
AGAMEMNONA, RÓŻA WIATRÓW, obejrzenie AGORY RZYMSKIEJ i GRECKIEJ z możliwością wdrapania się dla chętnych na
AKROPOL - /2 godz. lekcyjne/



warsztaty w obszarze praw człowieka; starożytna demokracja grecka fundament współczesnej demokracji europejskiej i jej
wpływ na współczesne konstytucje - zwiedzanie SYNTAGMY – plac Konstytucji, /1 godz. lekcyjna/



obok AGORY i AKROPOLU/ - czas na posiłek LUNCHPAKETY - zapoznania się z kulturą grecką okresu okupacji tureckiej wizyta na
PLACE – /1 godz. lekcyjna/ wyjazd z ATEN - w drodze powrotnej wizyta pod TERMOPILAMI – miejsce bitwy i gorące źródła)
powrót – OBIADOKOLACJA

8. DZIEŃ – Śniadanie – szwedzki bufet - zajęcia sportowo rekreacyjne na plaży – podsumowanie programu – OBIADOKOLACJA
9. DZIEŃ – Śniadanie – szwedzki bufet wykwaterowanie z hotel ; wyjazd do Polski przez Bułgarię, Serbię, Węgry oraz Słowację,
9./10.– Kraków, i dalej miejsce docelowe - Przyjazd do Polski w godz. nocnych lub rannych, w zależności od sytuacji na granicach

Instytut zastrzega sobie możliwość zmiany kolejności dni realizacji projektu

